CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS SA
Ava Columbano Bordalo Pinheiro, nO108 – 3O DtO
1070-067 Lisboa
Tel. At. Cliente:
800200989
lubconsult.cpp@cepsa.com
pt.cepsa.com/pt/particular

TRACTION PRO LS

A Cepsa desenvolveu uma nova gama de
produtos lubrificantes focados em HDMO que
oferecem aos nossos clientes a alternativa ideal
para cada uma das suas necessidades. Descubra
a nova grama de lubrificantes Traction para
veículos pesados. Desenvolvidos para liderar a
nova era do seu motor.

A Cepsa apresenta produtos sintéticos de qualidade Premium que cumprem
as especificações mais exigentes dos construtores americanos e europeus,
conferindo-lhes um caráter Universal.

TRACTION PRO LS 5W30
Lubrificante sintético com grau de viscosidade reduzido e formulado
com as mais recentes tecnologias de aditivos promove uma economia de
combustível de até 1% garantindo a proteção do equipamento.
Possui um baixo teor de cinzas, concebido para motorizações Euro VI
e anteriores, validado pelas principais especificações de última geração
de fabricantes europeus e americanos que lhe conferem um caráter de
lubrificante Universal.
ACEA E6/E9/E4/E7; API CJ-4; MAN M 3677/3477/3575/
3271-1; MB-Approval 228.51; VOLVO VDS-4/RLD-3/EO-O
Premium Plus; SCANIA LDF-4; DETROIL DIESEL DDC
93K218; CUMMINS CES 20081; MTU Type 3.1; DEUTZ
DQC IV-10 LA; CAT ECF-3

TRACTION PRO LS 10W40
Lubrificante sintético formulado com as mais recentes tecnologias de
aditivos, promove uma economia de combustível e garante a proteção
do equipamento.
Produto com baixo teor de cinzas, concebido para motorizações Euro VI
e anteriores, validado pelas principais especificações de última geração
de fabricantes europeus e americanos que lhe conferem um caráter de
lubrificante Universal.
ACEA E6/E9/E4/E7; API CJ-4; MAN M 3477/3575/3271-1; MBApproval 228.51; VOLVO VDS-4/RLD-3/EO-O Premium Plus;
SCANIA LA; DETROIL DIESEL DDC 93K218; CUMMINS CES
20081; MTU Type 3.1; DEUTZ DQC IV-10 LA; CAT ECF-3; Voith
Retarder Oil Class B

TRACTION ADVANCED
A Cepsa apresenta a gama de lubrificantes de alta qualidade que proporciona uma solução
de lubrificação ideal adaptada a cada motor. Os produtos estão vocacionados para dar
resposta a todas as exigências das motorizações Euro VI e anteriores, assim como às
especificações dos principais fabricantes.

TRACTION ADVANCED LE 10W40

TRACTION ADVANCED LS 15W40
Lubrificante sintético formulado para a lubrificação das motorizações
europeias e americanas mais exigentes. Cumpre a norma americana API
CK4. Válido para motorizações anteriores.
Produto com um baixo teor de cinzas que cumpre as especificações mais
exigentes dos principais construtores americanos e permite períodos de
muda mais alargados. Válido para tanto para motorizações de circulação
em estrada como para máquinas de obras de construção civil.
ACEA E9/E7; API CK-4; MB-Approval 228.31; VOLVO VDS-4.5/RLD-3/
EOS 4.5; CUMMINS CES 20086; MTU Type 2.1; DDC 93K222; CAT ECF-3

Lubrificante sintético formulado para a lubrificação das motorizações
EURO VI mais exigentes. Válido para motorizações anteriores.
Produto com um baixo teor de cinzas que cumpre as especificações mais
exigentes dos principais construtores europeus.
ACEA E6/E7; API CI-4; MAN M 3477/3271-1; MB-Approval 228.51;
VOLVO VDS-3/RLD-2/ EO-N; CUMMINS CES 20077; MTU Type 3.1;
DEUTZ DQC III-10 LA; CAT ECF-1

TRACTION ADVANCED LE 10W30
Lubrificante semissintético formulado para a lubrificação das motorizações
EURO VI mais exigentes. Válido para motorizações anteriores.
Produto com um baixo teor de cinzas que cumpre as especificações mais
exigentes dos principais construtores europeus e permite períodos de
mudança mais alargados.
ACEA E6/E9/E7; API CI-4; MAN M 3477/3271-1; MB-Approval
228.51; VOLVO VDS-4/RLD-3/EO-N; CUMMINS CES 20077;
MTU Type 3.1; DEUTZ DQC III-10 LA; CAT ECF-1

TRACTION ADVANCED LS 10W30
Lubrificante sintético formulado para a lubrificação das motorizações
europeias e americanas mais exigentes. Cumpre a norma americana API
CK4. Válido para motorizações anteriores.
Produto com um baixo teor de cinzas que cumpre as especificações mais
exigentes dos principais construtores americanos e permite períodos
de mudança mais alargados. Válido para tanto para motorizações de
circulação em estrada como para máquinas de obras de construção civil.
ACEA E9/E7; API CK-4; MB-Approval 228.31; VOLVO VDS4.5/RLD-3/EOS 4.5; CUMMINS CES 20086; MTU Type 2.1;
DDC 93K222; CAT ECF-3

TRACTION ADVANCED LD 5W30
Lubrificante sintético formulado para a lubrificação de motorizações
europeias EURO V e anteriores que não equipem sistema de póstratamento de gases tipo DPF, permitindo periodos alargados de muda.
Graças à sua baixa viscosidade, proporciona poupanças de combustível ao
utilizador final. Dispõe de um elevado poder detergente/dispersante que
proporciona até um maior poder de limpeza face aos concorrentes do mercado.
ACEA E4/E7; MAN M 3277; MB-Approval 228.5; VOLVO
VDS-3/RLD-2/EO-N; SCANIA LDF-3; CUMMINS CES 20077;
MTU Type 3; DEUTZ DQC IV-10; Voith Retarder Oil Class B

TRACTION ADVANCED LD 10W40
Lubrificante sintético formulado para a lubrificação de motorizações
europeias EURO V e anteriores que não equipem sistema de pós-tratamento
de gases tipo DPF, permitindo um período de muda alargado.
Dispõe de um elevado poder detergente/dispersante que proporciona um
maior poder de limpeza face aos concorrentes do mercado.
ACEA E4/E7; API CI-4; MAN M 3277; MB-Approval 228.5; VOLVO
VDS-3/RLD-2/EO-N; SCANIA LDF-3; CUMMINS CES 20072/78;
MTU Type 3; DEUTZ DQC IV-10

TRACTION ADVANCED 10W40
Lubrificante sintético formulado para a lubrificação de motorizações
europeias EURO V e anteriores que não equipem sistema de pós-tratamento
de gases tipo DPF, permitindo um amplo período de drenagem.
ACEA E4/E7; API CI-4; API CI-4; MB-Approval 228.5; VOLVO VDS-3/
RLD-2/EO-N; CUMMINS CES 20078; MTU Type 3; DEUTZ DQC IV-10;
MAN M3377/3277

TRACTION MAX
Para as motorizações EURO V e anteriores que não equipem sistema de pós tratamento de
gases tipo DPF e sejam reguladas pelas atuais ACEA, revisão 2016, a Cepsa oferece a gama
TRACTION MAX. Os produtos foram reformulados para cumprir as maiores exigências de
oxidação que se pedem aos produtos categorizados com a especificação ACEA E7.

TRACTION MAX 10W40
Lubrificante semissintético formulado para a lubrificação de motorizações
que equipam EGR e SCR em motorizações Euro V e anteriores que não
equipem DPF.

TRACTION
A Cepsa disponibiliza esta gama de produtos para a lubrificação de motorizações EURO IV
e anteriores, cujos requisitos técnicos são menos severos.

TRACTION STANDARD 15W40
Lubrificante semissintético formulado para lubricar motorizações Euro IV
e anteriores que não equipem DPF.
Adaptado para as mais severas condições de serviço: transportes, obras
públicas, pedreiras, etc.

Adaptado para as mais severas condições de serviço: transportes, obras
públicas, pedreiras, etc.

ACEA E7; API CH-4; MAN M 3275; MB-Approval -228.3; VOLVO
VDS-3/RLD-2/EO-M +; DDC 93K215; CUMMINS CES 20072; MTU
Type 2; CAT ECF-1-a

ACEA E7; API CI-4; MAN M 3275; MB-228.3; VOLVO VDS-3/RLD-2/
EO-N

TRACTION 15W40
TRACTION MAX 15W40
Lubrificante semissintético de carácter geral de elevado rendimento
formulado para a lubrificação de motorizações que equipam EGR e SCR
em motorizações Euro IV e anteriores que não equipem DPF.

Lubrificante mineral para a lubrificação de motorizações EURO III e
anteriores que operem em ambiente com acentuada presença de pó
e contaminantes no ar.
Produto que proporciona períodos de muda padrão e promove uma ótima
detergência e dispersão no motor.
ACEA E2; API CH-4; MAN M 271; MB-228.1; VOLVO VDS/EO-M;
CUMMINS CES 20076; MTU Type 1; CAT ECF-1-a

Produto válido para a lubrificação de motorizações de em estrada, assim
como para máquinas de construção civil de construtores europeus
e americanos.
ACEA E7; API CI-4; MAN M 3275; MB-Approval -228.3; VOLVO VDS3/RLD-2/EO-N; DDC 93K215; CUMMINS CES 20078; MTU Type 2;
CAT ECF-3; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1

TRACTION EXTRA LIFE 25W60
Lubrificante mineral para a lubrificação de motorizações que, devido às fortes
exigências de utilização em climas quentes ou pela sua quilometragem
elevada, apresentem folgas que provocam um consumo elevado de óleo.
API CH-4; MAN M 3275-1; MB-228.3; VOLVO VDS-2; MTU Type 2

TRACTION MAX 20W50
Lubrificante mineral apto para ser usado em motorizações Euro
III e anteriores. Produto válido para todo o tipo de veículos pesados
e furgonetas em serviço urbano e interurbano. Especial para máquinas
de construção civil e de mineração.
ACEA E2; API CH-4; M.B. 228.1; MAN 271; MACK EO-M; CUMMINS 20.076/71

TRACTION SAE 30-40-50
Lubrificante mineral monograduado de elevado rendimento, formulado
com bases de primeira refinação de qualidade muito elevada e aditivos
rigorosamente selecionados. Controlo eficaz dos depósitos e desgastes.
API CF

